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På deres møde i Hamburg i dagene 3.-7. april 2017 drøftede de nordiske biskopper blandt andre 

emner de pastorale implikationer af pave Frans’ postsynodale skrivelse ”Amoris Lætitia.” 

Biskopperne vil fortsat befatte sig med dette emne, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående 

erklæring, som de enkelte biskopper vil offentliggøre i deres bispedømmer på de respektive landes 

sprog. 

 

 

Kære søstre og brødre, 

 

     Med datoen 19. marts 2016 offentliggjorde pave Frans sin eftersynodale skrivelse ”Amoris 

Lætia.” Forud var gået to bispesynoder med intensive drøftelser over emnet ægteskab og familie. 

      

     Denne skrivelse fra Paven vil vi alle gerne lægge vore troende på sinde. Det er en hyrdes ord til 

sin menighed, som vil opmuntre vore familier, overbevise unge mennesker om ægteskabets 

sakramente og også viser forståelse for ægteskabets og familiens mange udfordringer. 

  

     Et meget diskuteret kapitel (nr. 8) i den pavelige skrivelse drejer sig om de menneskers situation, 

hvis ægteskab er brudt sammen, og som har indgået et andet, borgerligt ægteskab. Forskellige 

bispekonferencer har diskuteret dette kapitel på deres rådslagninger, og også vi, de nordiske 

biskopper, har taget dette emne op på vort plenarmøde. Vi er kommet til den indsigt, at generelle 

retningslinjer, som bliver opstillet af en bispekonference ikke altid hjælper i denne sammenhæng og 

ikke altid yder de pågældende retfærdighed. 

  

     Vi er klar over, at situationen for de gengifte fraskilte, som ikke kan tage del i Kirkens 

sakramentale liv, er smertelig for mange, der er ramt heraf, og vi vil gerne gøre det tydeligt over for 

dem, at de hører med til Kirken, og at Kirken ikke lader dem i stikken. Vi vil arbejde videre med at 

sondere muligheder for, hvordan, de pågældendes pastorale nød kan lindres på baggrund af Kirkens 

lære om ægteskabets uopløselighed. 

 

København, den 12. april, 2017 
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